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1.Wprowadzenie

Remonty obiektÛw zabytkowych to zespÛ≥ dzia≥aÒ
interdyscyplinarnych, ktÛre wymagajπ indywidual-
nego podejúcia do kaødego budynku, czy obiektu
zabytkowego znajdujπcego siÍ pod opiekπ konserwa-
tora. S≥usznym jest podkreúlenie zawarte w pracy [1],
øeîÖnadszed≥ juø czas, by projekty prac w obiek-
tach zabytkowych by≥y tworzone przez zespo≥y-ar-
chitektÛw, inøynierÛw, instalatorÛw i konserwato-
rÛwî. Postulat ten jest bardzo waøny szczegÛlnie
w odniesieniu do obiektÛw o niøszej randze, gdzie
wskazanie wartoúci zabytkowych, ktÛre naleøy chro-
niÊ jest czÍsto nieostre. W tej grupie znajduje siÍ wiele
zapomnianych, zniszczonych, zdegradowanych
obiektÛw w zabudowach miejskich, ktÛrych w≥aúci-
ciele nie sπ w stanie zapewniÊ w≥aúciwej opieki i nie
przeprowadzajπ nawet bieøπcych napraw czy remon-
tÛw. CzÍsto budynki te podlegajπ dzikim moderniza-
cjom dostosowanym do potrzeb uøytkowych. Zmia-
na w≥aúciciela, prowadzi czÍsto do zmiany funkcji
obiektu. W referacie [1] zwrÛcono uwagÍ, øe Alois
Riegl juø 100 lat temu obok podstawowych wartoúci
artystycznych, historycznych i uøytkowych zabytkÛw
wymienia wartoúÊ okreúlanπ mianem Ñdawnoúciî,
ktÛra nie jest toøsama z wartoúciπ historycznπ. Jest
to jedyna wartoúÊ, do ktÛrej odbioru nie trzeba ani
wykszta≥cenia, ani specjalistycznego przygotowania-
jest to wartoúÊ, ktÛrπ zabytek komunikuje siÍ ze zwy-
k≥ymi ludümi, ze spo≥eczeÒstwem. Ochrona dawno-
úci zabytkÛw jest zatem rzeczπ pierwszej wagi.

1. Introduction

Repairs of monumental buildings involve complex
interdisciplinary actions, which require an individ-
ual approach to a monumental building or object,
which is under care and jurisdiction of a conserva-
tor. An emphasis expressed in [1] stating, that Ña
time has come to create designs of works on monu-
mental buildings by teams of architects, engineers,
plumbers and conservatorsî is absolutely right. This
suggestion is especially important in cases of ob-
jects of lower value, where pointing out elements
worth protection is not obvious. In this group of
objects numerous forgotten, damaged or degraded
urban buildings are found. Usually their owners can-
not ensure a proper care and even do not carry out
necessary regular repairs. A change of an owner
usually leads to a change of an object function. It
was pointed out in [1], that already 100 years ago
Alois Riegl named a value called ìageî among ba-
sic art, historic or serviceability values of monu-
mental objects. The ìageî is not equivalent to a his-
torical value. It is the only value, which does not
require any special education or preparation to per-
ceive. It is a value, which provides a communica-
tion between the object and the society ñ the aver-
age people. Protection of the age is therefore an is-
sue of a key importance.

In the paper a case study of repair problems en-
countered in a monumental residential building are
presented. A new owner combined the repair works

Problemy konstrukcyjne remontowanego
budynku zabytkowego

Structural problems related to a monumental
building under repair
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W referacie zaprezentowano przypadek proble-
mÛw remontowych jakie zaistnia≥y w zabytkowym
budynku mieszkalnym, ktÛrego przeprowadzenie
nowy w≥aúciciel po≥πczy≥ ze zmianπ warunkÛw uøyt-
kowania. UwagÍ zwrÛcono na trudnoúci konstruk-
cyjne wynikajπce w≥aúnie ze zmiany warunkÛw uøyt-
kowania. Remont kapitalny obiektu wymaga≥ wyeli-
minowania wszystkich nieprawid≥owoúci wynikajπ-
cych ze stanu wiedzy i poziomu sztuki budowlanej
przyjÍtych w okresie wznoszenia obiektu, oraz za-
pewnienie w≥aúciwych warunkÛw spe≥niajπcych wy-
magania walorÛw uøytkowych budynku biurowego.
Naleøy zaznaczyÊ, øe rewitalizacja (dos≥ownie przy-
wrÛcenie do øycia, oøywienie) czÍsto jest traktowa-
na jako dostosowanie obiektu do wymogÛw wspÛ≥-
czesnego øycia. Zwraca siÍ uwagÍ, øe rewitalizacja
to stworzenie warunkÛw, w ktÛrych øycie istnieje
wokÛ≥ budynku, dziÍki niemu, a nie jego kosztem![1].

2.Charakterystyka budowlana obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem blisko stuletnim,
o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, piÍtro,
poddasze) i czÍúciowym podpiwniczeniu. Widok ele-
wacji frontowej przedstawiono na rys. 1, elewacji tyl-
nej na rys. 2, natomiast rzut parteru na rys. 3.

with a change of service conditions. An attention is
drawn to structural difficulties resulting exactly from
the change of service conditions. The major over-
haul of the building required an elimination of all
irregularities due to a state of knowledge and a lev-
el of civil engineering art at a time of construction
as well as ensuring proper conditions fulfilling re-
quirements due to service conditions of an office
building. It must be pointed out, that a revitalisation
(literally: bringing back to life, reviving) is often
considered as an adaptation of an object to require-
ments of the contemporary life. However, it should
be noted, that a revitalisation means creation of con-
ditions supporting life around the building, present
thanks to its existence but not at its cost [1]!

2. Structural description of the building

The considered building is almost 100 years old, has
three overground floors (a ground floor, a first floor
and an attic) and has a partial cellar. The front eleva-
tion is presented in fig. 1, the back elevation ñ in fig.
2 and the plan view of the ground floor ñ in fig. 3.

Rys. 1. Elewacja frontowa
Fig. 1. Front elevation

Rys. 2 Elewacja tylna−ogrodowa
Fig. 2. Back elevation (garden side)

Obiekt zrealizowany zosta≥ w technologii trady-
cyjnej, jako murowany z ceg≥y ceramicznej pe≥nej na
zaprawie wapiennej. Fundamenty ceglane, stropy
w przewaøajπcej czÍúci wykonane zosta≥y jako cera-
miczne typu Akermana, a takøe jako drewniane ñ
belkowe ze úlepym pu≥apem. Nadproøa z regu≥y øel-
betowe. W czÍúci úrodkowej budynku usytuowano
drewnianπ klatkÍ schodowπ.

Dach wykonano jako kopertowy w konstrukcji
drewnianej, ciesielskiej w uk≥adzie krokwiowym na
ramie stolcowej. Pokrycie dachu stanowi≥a dachÛw-
ka ceramiczna karpiÛwka uk≥adana podwÛjnie. Bu-
dynek nie posiada≥ izolacji przeciwwilgociowych
zarÛwno poziomej jak i pionowej.

The building was constructed as a traditional
one with walls of masonry from the ceramic full
bricks with a clay mortar. The foundations are of
masonry, the floors mainly of ceramic Akerman
type, partially wooden ñ with structural beams and
a sound boarding. Lintels are mostly of reinforced
concrete. In the centre part of the building a wooden
staircase is located.

The roof is of envelope plan, wooden with a raft-
ers layout on a supporting frame. The roof is cov-
ered with a double layer of ceramic plain tiles.
There is neither horizontal nor vertical moisture
isolation.
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3. Badania makroskopowe

na obiekcie

Przed przystπpieniem do wykonania projektu remont
dokonano oceny aktualnego stanu technicznego
obiektu. W pierwszej kolejnoúci przeprowadzono
oglÍdziny zewnπtrz budynku. Charakterystyczne dla
ca≥ego obiektu by≥y uszkodzenia elewacji obejmu-
jπce: spÍkania, zarysowania, ubytki tynkÛw i mu-
rÛw. Zaobserwowano takøe liczne zawilgocenia ele-
wacji w pobliøu rynien i rur spustowych spowodo-
wane silnπ ich korozjπ (rys. 4).

3. Macroscopic investigation

of the building

Before designing of an overhaul an assessment of
a current technical state of the object was carried
out. Firstly, an external examination was under-
taken. In the entire building characteristic damage
to elevations like breaking, cracking and cavities
in plaster and masonry were observed. Numerous
deposits of moisture in elevations near gutters and
downpipes due to their corrosion (fig.4) were
found, too.

Rys. 3. Rzut parteru
Fig. 3. Ground floor plan

Rys. 4. Zawilgocenia, spękania na elewacji
Fig. 4. Moisture deposits and cracks

Rys. 5. Uszkodzenie filarka międzyokiennego
Fig. 5. Damage of a pier in the elevation
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Na elewacjach zarejestrowano szereg nieprawid≥o-
woúci i uszkodzeÒ dotyczπcych bezpoúrednio bezpie-
czeÒstwa konstrukcji obiektu. Moøna zaliczyÊ do nich:
zarysowania nadproøy, uszkodzenia filarkÛw miÍdzy-
okiennych, spÍkania w miejscach oparciach nadproøy
okiennych na úcianach zewnÍtrznych (rys. 5).

UwagÍ zwraca balkon na elewacji ogrodowej,
ktÛry zosta≥ samowolnie zabudowany przez uøyt-
kownika obiektu (rys. 2). Dzia≥anie to pozwoli≥o
uzyskaÊ dodatkowe pomieszczenie, ale jest niedo-
puszczalne. W trakcie naprawy wspomniany frag-
ment bry≥y budynku zostanie przywrÛcony do pier-
wotnego stanu.

W nastÍpnej kolejnoúci dokonano oglÍdzin we-
wnπtrz budynku. WiÍüba dachowa wykazywa≥a ist-
nienie lokalnych zawilgoceÒ, zbutwieÒ i os≥abieÒ
przekrojÛw elementÛw drewnianych.

W pewnych obszarach drewno zosta≥o zaatako-
wane i zniszczone przez owady ñ szkodniki drewna.

Stropy nad drugπ kondygnacjπ wykazywa≥y
znaczne ugiÍcia. Belki stropowe by≥y osadzane
w gniazdach wykonanych w úcianach murowanych-
nosi≥y úlady rozwiniÍtych procesÛw gnilnych w po-
bliøu oparÊ na murach.

Stropy niøszych kondygnacji (nad parterem
i piwnicπ) typu Akermana wykazywa≥y rÛwnieø
znaczne ugiÍcia, deformacje i spÍkania. NiektÛre
wymaga≥y podstemplowania (rys. 6). Na úcianach
stwierdzono istnienie Ñszczπtkowegoî wieÒca nie
obejmujπcego nawet po≥owy gruboúci muru.

Mury kondygnacji naziemnych i piwnicy wyka-
zywa≥y uszkodzenia korozyjne, spÍkania, liczne
ubytki cegie≥ oraz deformacje. Stwierdzono rÛwnieø
liczne zarysowania oraz uszkodzenia nadproøy
drzwiowych (rys. 7).

Wykonane odkrywki fundamentÛw wykaza≥y
lokalne przemieszczenia pionowe ceglanych ≥aw
fundamentowych, ktÛre sprowokowa≥y zarysowa-
nia betonowych úcian fundamentowych.

Some irregularities and damaged details in ele-
vations were found, which concern directly the safe-
ty of the structure. They include: cracks in lintels,
damage of piers, breaking at support points of win-
dow lintels on external walls (fig. 5).

An attention is drawn to a balcony in the garden
elevation, which was lawlessly built-up by an own-
er (fig. 2). In this way an additional room was creat-
ed but such an action is unacceptable. During the
overhaul this fragment of the building will regain
the original form.

In the following an examination of an interior of
the building was carried out. The roof structure ex-
hibited local deposits of moisture, rotting and weak-
ening of cross-sections of wooden elements. In some
spots the wood was attacked and destroyed by wood
pest insects.

Floors over the first floor exhibited large deflec-
tions. Floor beams supported at sockets in the ma-
sonry walls showed traces of a developed rotting
process in the neighbourhood of supports.

Floors of the Akerman type over the lower lev-
els also exhibited large deflections, deformations and
breaking. Some of them required shoring (fig. 6).
A partial tie beams system on the walls not reach-
ing even its half thickness was found.

A masonry of the overground floors and the cel-
lar was corroded with numerous breaks and lacks
of bricks and was deformed. Numerous cracks and
damage to door lintels were also observed (fig. 7).

Stripping of foundations revealed local displace-
ments of masonry continuous foundations, which
led to cracking of concrete foundation walls.

Rys.7 Przekucia przez nadproża
Fig. 7. Holes hammered through a lintel

Rys.6 Pęknięcie stropu Akermana
Fig. 6. Crack of Ackerman floor
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4. Projekt konstrukcyjny remontu

Opracowujπc projekt remontu przedmiotowego bu-
dynku naleøa≥o uwzglÍdniÊ wszystkie uwarunkowa-
nia wynikajπce z aktualnego stanu technicznego
konstrukcji oraz wymagania konserwatorskie doty-
czπce nie tylko zachowania pierwotnej bry≥y obiek-
tu, ale takøe wyeliminowania dzikiej modernizacji
(a w≥aúciwie samowoli budowlanej) jakiej dopusz-
czono siÍ dla powiÍkszenia powierzchni uøytkowej-
zabudowa balkonu.

Trzecim elementem majπcym wp≥yw na konstruk-
cjÍ by≥a zmiana funkcji obiektu (z mieszkalnego na
biurowy), co skutkowa≥o zaprojektowaniem w czÍúci
úrodkowej budynku nowej klaki schodowej ñ rys. 8.

4. Structural design of the overhaul

During the designing of the overhaul of the present-
ed building all the conditions resulting from the cur-
rent technical state of the structure and requirements
introduce by the conservator aimed at the preserva-
tion of the original form of the building and the elim-
ination of the unacceptable modernisation (construc-
tion lawlessness) performed in order to increase the
service area ñ the balcony build-up.

The third element influencing the structure was
the change of the building function from residential
to office, what led to a design of a new staircase in
the centre part of the building ñ fig. 8.

Rys. 8. Rzut parteru po remoncie – porównaj z rys. 3
Fig. 8. Plan of the ground floor after repair (compare with Fig. 3)

Zatem projekt remontu by≥ wypadkowπ powyø-
szych uwarunkowaÒ, ktÛrych spe≥nienie uwzglÍd-
nia aktualnie obowiπzujπce wymagania w zakresie
warunkÛw technicznym, jakim powinny odpowia-
daÊ budynki[2].

W zwiπzku ze zmianπ funkcji zaprojektowano
nowe schody wachlarzowe w konstrukcji øelbeto-
wej, osadzone wspornikowo w úcianie øelbetowej
z umieszczonym centralnie przeszklonym szybem

Hence, the overhaul design was a resultant from
the above mentioned factors, which are in accord-
ance with current requirements for technical condi-
tions corresponding to buildings [2].

Due to the change of the function a new spiral
staircase of a reinforced concrete structure with can-
tilever stairs clamped in the reinforced concrete wall
as well as a central glassed lift shaft, were designed.
Such a solution led to a necessity to exchange the
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windowym. Rozwiπzanie takie pociπgnÍ≥o za sobπ
koniecznoúÊ wymiany w tej czÍúci istniejπcych stro-
pÛw na monolityczne. Rozwiπzanie to w po≥πcze-
niu ze úcianπ øelbetowπ istotnie zwiÍksza sztywnoúÊ
przestrzennπ budynku (rys. 8).

Wynikiem tych zmian by≥a koniecznoúÊ wykona-
nia odpowiedniego posadowienia úciany øelbetowej
oraz szybu windowego. Przeprowadzone badania geo-
techniczne wykaza≥y koniecznoúÊ zastosowania posa-
dowienia poúredniego tych elementÛw. åciana øelbe-
towa zosta≥a posadowiona na palach wierconych, na-
tomiast podszybie düwigu windowego na studni øel-
betowej. Wykonanie úciany øelbetowej wraz ze scho-
dami wymaga≥o dokonania rozbiÛrki istniejπcych
stropÛw oraz schodÛw drewnianych. Zwraca siÍ uwa-
gÍ, øe takie posuniÍcie spowodowa≥o zwiÍkszenie d≥u-
goúci wyboczeniowej úcian murowanych a w konse-
kwencji koniecznoúÊ wykonania dodatkowych stÍøeÒ
úcian budynku na czas realizacji robÛt budowlanych
(rys. 9). StÍøenia te zosta≥y wykonane w poziomie
kaødego stropu w postaci stalowego rusztu (rys. 10).

existing floors in this zone to monolithic ones. This
solution together with the reinforced concrete wall
significantly increased the spatial stiffness of the
building (Fig. 8).

These changes caused a requirement for a prop-
er foundation of the reinforced concrete wall and
the lift shaft. The soil testing pointed out, that an
indirect foundation had to be adopted. The wall was
supported on drilled piles and the base of the lift
shaft ñ on a reinforced concrete well. Construction
of the wall with the stairs required a demolition of
the existing floors and the wooden staircase. It is
pointed out, that such a solution increased the buck-
ling length of the masonry walls, what called for an
additional bracing of the walls during the repair
works (fig. 9). The bracing was constructed as steel
grids at the levels of all floors (fig.†10).

Rys.9 Elewacja tylna w trakcie remontu – porównaj z rys. 2
Fig. 9. Back elevation during repair (compare with Fig. 2)

Rys. 10 Tymczasowe stężenia murów nośnych
Fig. 10. Temporary bracing of structural walls

Ze wzglÍdu na wzrost obciπøeÒ wynikajπcych
z koniecznoúci ocieplenia Ñzimnegoî dachu niezbÍd-
ne okaza≥o siÍ wykonanie nowej wiÍüby dachowej.
Zrezygnowano z moøliwoúci wzmocnienia istniejπ-
cej wiÍüby nie tylko ze wzglÍdu na jego znaczny za-
kres, ale takøe istotnπ degradacjÍ drewna wiÍüby da-
chowej. Zaprojektowano drewniane krokwie oparte
na stalowych ramach stolcowych. S≥upki tych ram
oparte zosta≥y na podciπgach stalowych ukrytych
w stropach miÍdzykondygnacyjnych typu Kleina.

Stropy wszystkich kondygnacji ze wzglÍdu na
z≥y, a lokalnie przedawaryjny stan techniczny (rys.
6) wymaga≥y niezw≥ocznej interwencji. Po uwzglÍd-
nieniu wszystkich aspektÛw wynikajπcych z projek-
towanej funkcji budynku a tym samym zwiÍkszo-
nych obciπøeÒ oraz zachowania charakteru budyn-
ku, jako obiektu zabytkowego zastosowano rozwiπ-

Due to an increase of loading resulting from
a thermal isolation of the roof a new roof structure
was necessary. A possibility of reinforcing of the
existing structure was discarded, not only because
of a large scope of required works but also due to
a significant degradation of wood in the structure.
Wooden rafters supported on steel frames were
designed. The columns of the frames stand on the
steel joists hidden in interfloor ceilings of the
Klein type.

All the floors required an immediate action due
to their poor and locally pre-failure state (fig.†6).
After a consideration of all aspects resulting from
the designed function of the building as an office
and from the preservation of its monumental char-
acter a classical solution was chosen. The floors
were designed as Klein type ones with steel beams
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zania klasyczne. Stropy zaprojektowano w postaci
stropÛw Kleina na belkach stalowych z ceramicznπ
p≥ytπ pÛ≥ciÍøkπ (øebrowπ). DodaÊ naleøy, øe stwier-
dzony na wiÍkszoúci poziomÛw stropÛw brak wieÒ-
cÛw wymaga≥ zastosowania dodatkowego stÍøenia
murÛw poprzez kotwienie úcian przy pomocy úciπ-
gÛw ze úrubami mocowanymi do belek stalowych
stropu i blach z za≥oøonπ siatkπ podtynkowπ osadzo-
nych po zewnÍtrznej stronie (rys. 11).

and ceramic ribbed slab of a medium weight. It
should be added, that the lack of tie beams at the
majority of floors required an additional bracing
of the walls in the form of an anchoring of the
walls by ties with screws attached to the floor steel
beams and plates with lathing at the external side
(fig. 11).

Rys.11. Widok blach zewnętrznych dodatkowych stężeń muru
Fig. 11. External plates of additional wall bracing

Rys.12. Przemurowania ściany
Fig. 12. Repair of masonry

Rys.13. Wzmocnienie ściany prętami stalowymi
Fig. 13. Wall reinforcement with steel bars

WiÍkszoúÊ nadproøy okiennych i drzwiowych
w budynku zosta≥a zakwalifikowana do naprawy
a takøe wymiany starych na nowe nadproøa stalo-
we z uzupe≥nieniem istniejπcych lokalnie ubytkÛw
muru w gÛrnej czÍúci otworÛw.

Uszkodzenia murÛw ceglanych w obszarach ob-
jÍtych znacznπ degradacjπ naprawiano poprzez wy-
mianÍ zniszczonych cegie≥ na nowe i przemurowa-
nie úcian (rys. 12) a takøe wzmocnienie poprzez za-
stosowanie prÍtÛw stalowych [3] (rys. 13).

The majority of window and door lintels in the
building was designated to a repair or an exchange.
The old ones were replaced with new steel ones and
local cavities in the masonry in the upper parts of
the openings were filled.

Damage to the masonry in the zones of a large
degradation was repaired by a substitution of dam-
aged bricks with new ones, by reconstruction of the
walls (fig.12) and by reinforcing using steel bars
[3] (fig. 13).

Wykonane odkrywki úcian fundamentowych
i fundamentÛw wykaza≥y, øe czÍúÊ ceglanych ≥aw

Performed stripping of foundation walls and con-
tinuous foundation proved, that some masonry foun-
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fundamentowych uleg≥a degradacji, zawilgoceniom
i spÍkaniom, co doprowadzi≥o do znacznych zaryso-
waÒ murÛw piwnicznych. Fakt ten w po≥πczeniu ze
wzrostem obciπøeÒ przekazujπcych siÍ na fundament
ze wzglÍdu na zmianÍ funkcji budynku pociπgnπ≥ za
sobπ koniecznoúÊ wzmocnienia istniejπcych ≥aw po-
przez wykonanie nowych ≥aw øelbetowych a takøe
naprawÍ spÍkanych fragmentÛw úcian ceglanych [3].

Ze wzglÍdu na brak izolacji przeciwwilgocio-
wych w budynku a takøe zawilgocenia úcian funda-
mentowych zaprojektowano izolacjÍ przeciwwilgo-
ciowπ poziomπ wykonujπc przeponÍ poziomπ w mu-
rze (rys. 14) oraz izolacjÍ pionowπ (rys. 15). Dodat-
kowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem umoø-
liwiajπce jednoczeúnie Ñoddychanieî murÛw
piwnicznych stanowi folia kube≥kowa (rys. 15).

dations underwent a degradation, moisture conden-
sation and breaking, what led to a significant crack-
ing of the cellar walls. This fact combined with an
increase of loading transferred to the foundation due
to the change of the building function required
a necessity to reinforce the existing foundation by
constructing of a new reinforced concrete one and
a repair of broken fragments of masonry walls [3].

Due to the lack of moisture isolation in the build-
ing and moisture deposits in the foundation walls
an isolation was formed as a horizontal diaphragm
in the wall (fig. 14) as well as the vertical insulating
layer (fig. 15). An additional protection against the
moisture enabling breathing of cellar walls is pro-
vided by an air gap membrane (fig. 15).

Rys. 14. Realizacja przepony poziomej
Fig. 14. Making of horizontal insulating diaphragm

Rys. 15. Izolacja pionowa i folia kubełkowa
Fig. 15. Vertical isolation and air gap membrane

Zwraca siÍ uwagÍ, øe projekt remontu obejmo-
wa≥ takøe:
ñ zaprojektowanie nowego systemu odwodnienie

dachu i balkonÛw oraz odprowadzenia wÛd opa-
dowych,

ñ wykonanie opaski wokÛ≥ budynku,
ñ naprawÍ murÛw i tynkÛw,
ñ wykonanie instalacji odgromowej,
ñ ca≥kowitπ wymianÍ stolarki okiennej i drzwiowej,
ñ wymianÍ wszystkich instalacji wewnπtrz bu-

dynku.

5. Podsumowanie

Opracowanie projektu remontu kapitalnego bu-
dynku wymaga pe≥nego rozeznania aktualnego
stanu technicznego konstrukcji. Dotyczy to
w szczegÛlnoúci obiektÛw, ktÛre znajdujπ siÍ pod
opiekπ konserwatora zabytkÛw, a wiÍc sπ budyn-
kami Ñstarymiî. Ze wzglÍdu na up≥yw czasu,
a takøe poziom wiedzy i sztuki budowlanej w cza-
sie ich wznoszenia obiekty te nie spe≥niajπ z re-

It is pointed out, that the overhaul design includ-
ed also:

ñ a new system of drainage of the roof and the
balconies and disposal of rainwater,

ñ a strip around the building,
ñ repair of walls and plastering,
ñ installation of lightning arresters,
ñ a total exchange of window and door wood-

work,
ñ an exchange of all installations inside the

building.

5. Summary

Preparation of a design for a major overhaul of
a building requires a complete insight in a current
technical state of its structure. It is especially true for
objects under protection of an architecture conserva-
tor, i.e. for old buildings. Due to their age and chang-
es in the level of knowledge and civil engineering art
they usually do not fulfil contemporary requirements
regarding standards and service conditions.
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The issue becomes even more difficult when
a change of a function takes place. The new func-
tion of the building may force a change of
a structural system, which cannot be independent
of agreements and limitations resulting from the
conservator protection.

In a structural design of an overhaul solutions
leading to an elimination of all irregularities and an
increasing the safety of the structure must be adopt-
ed. In the presented case study the main goal was to
achieve a necessary spatial stiffness of the structure.

The presented case of the structural overhaul
of the building, which changed its function from
residential to office is an example of a harmonious
collaboration of all participants of the investment
process.

gu≥y wymagaÒ aktualnie obowiπzujπcych norm
i walorÛw uøytkowych.

Sprawa staje siÍ trudniejsza w sytuacji, gdy na-
stÍpuje zmiana sposobu uøytkowania. Nowa funk-
cja budynku moøe wymuszaÊ zmianÍ uk≥adu kon-
strukcyjnego, co jednak nie moøe byÊ oderwane od
ustaleÒ i ograniczeÒ wynikajπcych z opieki konser-
watorskiej.

Opracowujπc projekt konstrukcyjny remontu
naleøy stosowaÊ rozwiπzania zmierzajπce do wy-
eliminowania wszystkich nieprawid≥owoúci oraz
zwiÍkszajπce bezpieczeÒstwo konstrukcji. W oma-
wianym przypadku g≥Ûwnym celem by≥o uzyska-
nie wymaganej sztywnoúci przestrzennej obiektu.

Zaprezentowany przyk≥ad remontu konstrukcyj-
nego budynku, ktÛry zmienia≥ funkcjÍ z mieszkal-
nej na biurowπ jest przyk≥adem zgodnej wspÛ≥pra-
cy uczestnikÛw ca≥ego procesu inwestycyjnego.
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Abstract

Problems related to a structural design of a major
overhaul for a monumental building are discussed
in this paper. A change of the function from a resi-
dential house to an office building with a simulta-
neous necessity to perform repairs and reinforce-
ments demanded actions and structural concepts
leading to achieve an enhanced spatial stiffness of
the building structure. Of the priority importance
was a fulfilment of conditions resulting from deci-
sions made by an architect conservator as well as
ensuring necessary conditions for contemporary
buildings.

Research carried out in the scope of research
projects: 11-030/09 (DS.); 11-026/09(BW)

Streszczenie

W referacie omÛwiono problemy zwiπzane z opra-
cowaniem projektu konstrukcyjnego remontu kapi-
talnego budynku zabytkowego. Zmiana funkcji
obiektu z mieszkalnej na biurowπ przy jednocze-
snej koniecznoúci dokonania napraw i wzmocnieÒ
wymaga≥a zastosowania dzia≥aÒ i rozwiπzaÒ kon-
strukcyjnych zmierzajπcych do zapewnienia dosta-
tecznej sztywnoúci przestrzennej budynku. NadrzÍd-
nym by≥o spe≥nienie warunkÛw wynikajπcych  z de-
cyzji konserwatora zabytkÛw oraz zapewnienie
wymaganych warunkÛw technicznych jakim muszπ
aktualnie odpowiadaÊ budynki.

PracÍ wykonano w ramach tematÛw badawczych:
11-030/09 (DS.); 11-026/09(BW)


